সি এন্ড এফ এজেন্ট এর তাসিকা
ক্র.
নং

প্রসতষ্ঠাজনর নাম

১

মমিাি স মসিনা িসেসিকি এন্ড সিস ং
সিিঃ

২

মমিাি স ওশ্যান মেড সিসমজেড

৩

মমিাি স এি টি ইন্টারন্যািনাি

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

মমিাি স সিিসমল্লাহ এন্টারপ্রাইে
মমিাি স িার াথ িী মেড সিিঃ
মমিাি স কমাসিসয়াি এুাজিাসিজয়ে
(প্রািঃ) সিিঃ
মমিাি স কুইক িাসভসি
মমিাি স িাসভসি িাইন্স
মমিাি স িসহি এন্ড ব্রািাি স
এেিাি সিস ং িাইন্স সিিঃ
মমিাি স শ্যাজমাসিমা িসেসিক এন্ড
মেসডং সিিঃ
মমিাি স মগাজেন সিস ং
মমিাি স ব্রািার এন্ড ব্রািার কজ াস জরিন
িামীম এন্টারপ্রাইে
মমিাি স সি মমসরনাি মেইড সিজিম
সিিঃ
মমিাি স এম.আর মেড ইন্টারন্যািনাি
মমিাি স কমা সক্রজয়িান
মমিাি স োহান সিস ং
মমিাি স মমসরনাি স োন্সজ াে স সিজিম
মকাং সিিঃ
মমিাি স গ্যানজেি ইন্টিঃ (প্রািঃ) সিিঃ
মমিাি স রাজিি িাি সিসন্ডজকে
মমিাি স এসিে মেসডং সিিঃ
এম আসর ইন্টারন্যািনাি সিিঃ
মমিাি স িাম্মী এজেন্সীে সিিঃ
মমিাি স মিভাজরি মকাং (প্রািঃ) সিিঃ

িাইজিন্স নম্বর ও ইস্যুর তাসরখ

ঠিকানা

০১/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৩/০২/২০১৬
০৯/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-৩০/০৩/২০১৬
০৪/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৩/০৩/২০১৬
০৫/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৩/০৩/২০১৬
০৬/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-০৪/০৪/২০১৬
০৮/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৮/০৩/২০১৬
১১/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-৩০/০৩/২০১৬
১২/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-১২/০৪/২০১৬
১৫/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৬/০৪/২০১৬
১৩/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৪/০৪/২০১৬
১৮/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-১৫/০৬/২০১৬
২৩/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-০১/০৯/২০১৬
২০/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-১১/০৮/২০১৬
২৬/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-১৮/০৯/২০১৬
২১/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-১১/০৮/২০১৬
২২/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-৩১/০৮/২০১৬
২৫/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-০৬/০৯/২০১৬
২৭/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২৩/১১/২০১৬
২৮/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২২/১২/২০১৬

টিয়াখািী, মধ্যটিয়া াড়া, কিা াড়া, টুয়াখািী।

০১/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তাং-২১/০৩/২০১৭
০২/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৭(আর)
তাং-১৩/০৬/২০১৭
০৪/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৮(আর)
তাং-১১/১১/২০১৮
০৫/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৮(আর)
তাং-১৩/১১/২০১৮
০৬/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৮(আর)
তাং-২৮/১১/২০১৮
০৭/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৮(আর)

হক ৬১, আহিান আহজমি, খুিনা।

মধ্যটিয়া াড়া, করা াড়া, টুয়াখািী।
মধ্যটিয়া াড়া, কিা াড়া, টুয়াখািী।
িাকুরতিা, িরগুনা।
২৮/৩, ম াে সিকিার িাড়ী, কিা াড়া, টুয়াখািী।
মধ্যটিয়া, কিা াড়া, টুয়াখািী।
মধ্যটিয়াখািী, কিা াড়া, টুয়াখািী।
মধ্যটিয়াখািী, কিা াড়া, টুয়াখািী।
৪৭/১, িবুেিাগ, কিা াড়া, টুয়াখািী।
শ্যামিী িাোর, োউন কাসিকাপুর, টুয়াখািী।
২১, সিরকুিা, িা/এ, নাসিম মেম্বার, ৪থ স তিা,
সেস ও-৩৯০৭, ঢাকা।
৪৭/১, িবুেিাগ, কিা াড়া, টুয়াখািী
িানাতী, িানাতী িাোর,কিা াড়া, টুয়াখািী
১৫৪/১,যজিার মরাড, খুিনা
৫২, পুরাতন যজমার মরাড, খাসিমপুর, খুিনা।
মধ্যটিয়াখািী, কিা াড়া, টুয়াখািী।
মগৌসরেন্না িাোর, িরগুনা।
৬৯, মিায়ার যজিার মরাড, খুিনা।
মমাস্তাসফে োওয়ার (নীে তিা),৩০৯, খানোহান
আিী মরাড, খুিনা।

১২২, ইিিামীয় কজিে মরাড, ম াে িয়রা, খুিনা।

মহাসডং নং-১৪২/১, নতুন িাোর, টুয়াখািী।
কিা াড়া, টুয়াখািী।

২৬
২৭
২৮
২৯

মমিাি স ওভারিীে মেসডং কজ াস জরিন
মরসডজয়ন্ট সিস ং সিিঃ
কনজভয়ার িসেসিকি সিিঃ
এি এফ মেসডং কজ াস জরিন

তাং- ০৪/১২/২০১৮
০১/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৯(আর)
তাং-০২/০১/২০১৯
০৭/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৯(আর)
তাং-১০/০৩/২০১৯
০৮/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৯(আর)
তাং-১৬/০৪/২০১৯
১২/এিসি-সিএ/ ায়রা/২০১৯(আর)
তাং-১৭/০৬/২০১৯

৩৯, মকজডএ এুাজ াে মরাড, মিানাডাঙ্গা, খুিনা।
মাদ্রিা মরাড, কিা াড়া, টুয়াখািী।
৬১, আহিান আহজমি মরাড, খুিনা।
৩/৩, সি, পুরানা ল্টন, ঢাকা

